
گزااررشش نشست تارریخ وو هھھھمکارریهھھایی ميیانن ررشته اایی/ قسمت ددوومم؛ 

اازز نززااعع بيینن تارريیخ وو فلسفهھ ااستقبالل کنيیمم 

 !
جنگ وو نزااعع بيین ررشتهھھهھھا به نظر من ضروورریترین چيیزیی ااست که ميیتوااند ووجودد 

ددااشته باشد. ما هھھھمکارریی نيیازز نداارریم٬، ما جنگ ميیخوااهھھھيیم٬، جنگ بيین ررشتهھھهھھا باید 
ددرربگيیردد براایی ااینکه اازز تخدیش بيین حوززهھھھهھھا جلوگيیریی شودد وو تارریخداانن بدااند تارریخ 

چيیست٬، فلسفهھھداانن بدااند فلسفه چيیست٬، حد وو ثغورر ررشتهھھهھھایی خودد رراا 
بشناسند وو ددرر آآنن صوررتت ااست که هھھھمکارریی ميیتوااند صوررتت بگيیردد. 

  
فرهھھھنگ اامرووزز/فاططمه ااميیرااحمدیی: نشست حاضر رروونمایی اازز کتابب «تارریخ وو 
هھھھمکارریهھھایی ميیانرشتهھھایی» بودد که بعد اازز هھھھمایشی ددرر پژووهھھھشکدهھھھی تارریخ ااسالمم با هھھھميین 
عنواانن توسط مرکز فرهھھھنگ وو ااندیشهھھی جهھھادد دداانشگاهھھھی دداانشگاهه تهھھراانن ددرر ددرر محل ااین 
دداانشگاهه برگزاارر شد. ددرر قسمت ااوولل مشرووحح سخنانن دداارریوشش ررحمانيیانن با عنواانن «مناقشه 
ددرر هھھھویت علم تارریخ» آآووررددهه شد. ددرر اادداامه مشرووحح گفتارر حسيین مصباحيیانن ددرر ااین نشست 

اازز نظرتانن میگذرردد: 
«حسيین مصباحيیانن» دداانشآآموختهیی ددکتراا اازز دداانشگاهه توررنتو وو محقق پست ددکتراا ددرر هھھھمانن 
دداانشگاهه ااست.  فلسفهھھی دداانشگاهه٬، آآرراایی کانت٬، آآرراایی هھھھایدگر٬، آآرراایی گادداامر٬، وورروودد فلسفهھھی 
جدید به اایراانن وو تحليیل وو نقاددیی آآنن وو نيیز ترجمهھھی کتابب «اازز هھھھرمنوتيیک متن کهھھن تا متن 
سيیاست ررهھھھایيیبخش» حوززهههھھھایی مطالعاتی وویی رراا ددرر بر میگيیردد. تخصص وویی مطالعاتی 
ااست که مرتبط با بحث هھھھابرماسس٬، مکتب فراانکفوررتت وو آآنن جریانی که بيین هھھھرمنوتيیک وو 
ااندیشهھھی اانتقاددیی ااست وو سعی ميیکند بيین آآنهھھا پلی بزند وو تز ددکتراایی وویی نيیز ددرر ااین 
ززميینه ااست. ااین ااستادد مدعو دداانشگاهه تهھھراانن ددرر مقالهھھی خودد ددرر کتابب «تارریخ وو هھھھمکارریهھھایی 
ميیانرشتهھھایی» ززميینهھھی شکلگيیریی ميیانرشتهھھایی رراا مطرحح کرددهه ااست وو با تقریریی فيیلسوفانه 
ً ميیتوااند تهھھدید باشد براایی ددیگر ررشتهھھهھھا اازز جمله تارریخ وو خوبب  میگوید که فلسفه ااتفاقا

ااست که تارریخ هھھھویت خودد رراا حفظ کند. 
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وویی ددرر اابتداایی بحث خودد بيیانن ددااشت: با تمامم صحبتهھھایی که ددکتر ررحمانيیانن ددااشتند٬، 
هھھھمچنانن مخالفت ما ددرر ااین باررهه اادداامه دداارردد. بخشی اازز مباحثی که ددرر ااینجا بيیانن خوااهھھھم کردد 
ددرر هھھھمانن مقالهھھایی که ددرر کتابب «تارریخ وو هھھھمکارریهھھایی ميیانرشتهھھایی» چاپپ شدهه٬، آآمدهه ااست وو 
بخشهھھایی نيیز مطالعاتت جدیدتریی ااست؛ ززیراا ميیخوااستم بداانم ااین مطالعاتی که ما به آآنن 
ً چيیست؟ وو سپس رراابطه وو نسبت با ااین ررشتهھھایی که  ميیگویيیم «بيینرشتهھھایی»٬، ااساسا
مطالعاتت بيینرشتهھھایی نامم گرفته٬، چگونه باید تنظيیم شودد وو چه بحثهھھایی ددرر ااین حوززهه 
ميیتواانيیم ددااشته باشيیم. بنابرااین من بحث خودد رراا ااینچنيین پيیش ميیبرمم٬، اابتداا یک تفکيیک 
کوتاهه ميیکنم اازز مطالعاتت چندررشتهھھایی (MultidisciplinaryStudies) وو مطالعاتت بيینرشتهھھایی 
(Interdisciplinary Studies) که الززمم ااست٬، سپس ااشاررهه ميیکنم به تارریخچهھھی شکلگيیریی 
مطالعاتت بيینرشتهھھایی که اازز چه ززمانی پدیداارر شدهه ااست وو ااآلنن ددرر چه ووضعيیتی قراارر دداارردد٬، 
هھھھمچنيین موضوعاتی که مطالعاتت بيینرشتهھھایی به آآنن ميیپرددااززدد چه موضوعاتی ااست وو بعد 

 . Interdisciplinary Studies تالشش ميیکنم ساختگشایی کنم اازز ٣۳ مؤلفه یا ٣۳ عنصر
 ددرر ووااقع ااین ٣۳ مؤلفه بهصوررتت تصاددفی ددرر کنارر هھھھم قراارر نگرفتهھھاند٬، بلکه یک ااررتباطط منطقی 
بيین آآنهھھا ووجودد دداارردد. هھھھدفی ددرر پشت آآنن قراارر ددااشته وو به هھھھميین ددليیل شکل گرفته وو ماندگارر 
شدهه ااست وو سپس به تفاووتهھھایی بيین مطالعاتت بيینرشتهھھایی وو علومم اانسانی که ددیلتایی به 
آآنن پرددااخته ااست وو تمایز مهھھمی که ااوو بيین علومم اانسانی وو آآنن چيیزیی که خوددشش علومم 
ططبيیعی وو فيیزیکی ميیگوید. وولی ما به تفاووتی که مطالعاتت ميیانرشتهھھایی وو علومم که ٣۳ ددسته 
هھھھستند علومم ططبيیعی٬، علومم ااجتماعی وو علومم اانسانی ميیپرددااززیم٬، ااینکه ااین علومم چه 
تفاووتی با هھھھم ددااررند وو ددرر پایانن هھھھم پيیشنهھھاددااتی ميیدهھھھم براایی نحوهھھھی موااجهھھهھھی علومم 
اانسانی با مطالعاتت ميیانرشتهھھایی با تأکيید بر نزااعع به معنی کانتی کلمه. الززمم ااست که نزااعع 
یا جنگ بيین ررشتهھھهھھا٬، ددرروونن علومم اانسانی اازز یک سو وو هھھھمچنيین ددرر مجموعع علومم اانسانی وو 
مطالعاتت بيینرشتهھھایی اازز سویی ددیگر صوررتت بگيیردد وو توضيیح ميیدهھھھم که چراا نزااعع یا جنگ بيین 



. دد رر اا تت دد رر وو ر ا ض هھھ هھھ ت ش رر

 �
ااستادد مدعو دداانشگاهه تهھھراانن گفت: ووقتی ما ميیگویيیم مطالعاتت چندررشتهھھایی 
(Multidisciplinary Studies) یعنی چند ررشتهھھی مشخص مثل تارریخ٬، فلسفه وو علومم 
ااجتماعی با حفظ مفرووضاتت معرفتی٬، ررووشش وو تمامم تعارریفی که آآنن ررشته رراا شکل ميیدهھھھد٬، 
سعی ميیکنيیم بر یک موضوعع مشخصی پرتویی براافکنيیم؛ یعنی هھھھيیچیک اازز ااین ررشتهھھهھھا 
تقليیل پيیداا نميیکنند به نفع ررشتهھھهھھایی ددیگر یا ددرر مسيیر توسعهھھی خودد به حدوودد ررشتهھھی 
ددیگریی تجاووزز نميیکنند. بنابرااین مطالعاتت بيینرشتهھھایی٬، موضوعی که ددکتر ررحمانيیانن بهططورر 
مثالل به آآنن ااشاررهه کرددند یعنی جهھھانی شدنن٬، ووقتی جهھھانی شدنن رراا ميیخوااهھھھيیم برررسی 
کنيیم تارریخ ددیدگاهه خوددشش رراا دداارردد٬، فلسفه ددیدگاهه خوددشش رراا دداارردد وو سایر علومم هھھھم ددیدگاهه 
خوددشانن رراا ددااررند وو تمامم ااین ددیدگاهھھھهھھا ميیتوااند ددرر چنيین کتابی جمع شودد وو یک ددیدگاهه 

هھھھمهجانبهتریی به موضوعی مثل جهھھانی شدنن فرااهھھھم کند. 
ااوو اادداامه دداادد: وولی ددرر مطالعاتت بيینرشتهھھایی مرززهھھھایی سنتی بيین ررشتههھھھا بهططوررکلی فروو 
ميیریزدد وو آآنهھھا ددررهھھھمتنيیدهه وو ااددغامم ميیشوند وو ااین ررشتهھھهھھایی مختلف خوددشانن رراا ددرر یک غالب 
سنتز وو یک ررشتهھھی جدید نشانن ميیدهھھھند وو تفاووتهھھایی خوددشانن رراا یا اایننههھھھمانيیهھھایی خودد رراا 
با ررشتهھھهھھایی ددیگر نشانن ميیدهھھھند وو بر آآنن پافشارریی ميیکنند وو بر آآنن تأکيید ددااررند؛ یعنی 
مطالعاتت بيینرشتهھھایی خودد تبدیل به ررشتهھھایی ميیشودد ددرر مقابل سایر ررشتهھھهھھایی که ما 
ميیشناسيیم که ددرر مطالعاتت بيینرشتهھھایی به آآنهھھا مطالعاتت سنتی ميیگویند٬، ررشتهھھی تارریخ٬، 



فلسفه٬، هھھھنرهھھھا وو غيیرهه اازز ددیدگاهه مطالعاتت بيینرشتهھھایی به آآنهھھا ررشتهھھهھھایی سنتی گفته 
ميیشودد. 

ااما اازز نظر تارریخی بازز هھھھم هھھھماننططورریی که ددکتر ررحمانيیانن ااشاررهه کرددند٬، گرچه اازز نظر مضمونن 
تارریخ مطالعاتت بيینرشتهھھایی به یونانن قدیم برميیگردددد٬، به ددليیل ااینکه جهھھانن ددرر آآنن ااست وو آآنچه 
که ددرر آآنن نيیست٬، موضوعع مطالعهھھی فلسفی بوددهه ااست؛ وولی ااگر بخوااهھھھيیم مفهھھومم ددقيیق 
کلمه رراا پيیگيیریی کنيیم به سالل ٬١۱٩۹۴۴، دداانشگاهه ميیشيیگانن برميیگردددد که ددرر ددپاررتمانی به نامم 
کالج هھھھنرهھھھا وو علومم٬، شامل ددپاررتمانهھھایی علومم ااجتماعی وو هھھھنرهھھھا٬، ااددبيیاتت وو علومم تطبيیقی 
بوددهه ااست. ددرر آآنجا بخشی اایجادد ميیشودد به نامم «ررشتهھھی تقسيیمی یا بخشی علم 
ااجتماعی» (socialscience the vision mission). ووظظيیفهھھایی که ددرر سالل ١۱٩۹۴۴ براایی آآنن 
تعریف شدهه٬، بخشهھھایی اازز مسائل مربوطط به علومم ااجتماعی که نميیتوااند ددرر چاررچوبب علومم 
ااجتماعی قراارر بگيیردد٬، ااست. به ددليیل ااینکه آآنهھھا بزررگتر اازز حوززهه٬، دداامنه وو ووسعت علومم 
ااجتماعی بوددههااند؛ ااززهھھھميینرروو باید به آآنن بخش وویژهه سپرددهه شودد وو مورردد برررسی قراارر گيیردد. 
ططبيیعتاً اازز نظر تارریخی٬، ووقایع مربوطط به جنگ جهھھانی ددرر هھھھمانن سالهھھایی ١۱٩۹٣۳٩۹ تا ١۱٩۹۴۴ ددرر 
شکلگيیریی ااین ررشته بيیربط نبوددهه ااست. جنگ٬، مسائلی رراا پيیش ميیآوورردد که فرااتر اازز مرززهھھھایی 

سنتی آآنن ررشتهھھهھھا ااست. 
مصباحيیانن ددرر اادداامهھھی بحث گفت: به مروورر ددرر ددهھھھهھھی ٧۷٠۰ وو ٨۸٠۰ ااین بخش یا بخش تقسيیمی 
 Multidisciplinary) علومم ااجتماعی٬، ااسم آآنن ددرر اابتداا بهعنواانن مطالعاتت چندررشتهھھایی
Studies ) وو سپس به Interdisciplinary Studies تبدیل ميیشودد وو ددرر حالل حاضر ددرر ٨۸١۱٨۸ 
دداانشگاهه اازز ددووررههیی ليیسانس تا ددووررههیی ددکتراا دداانشجو وو فاررغالتحصيیل دداارردد. بنابرااین٬، 
هھھھمانطورر که ددکتر ررحمانيیانن بيیانن ددااشتند مطالعاتت بيینرشتهھھایی ااآلنن که با هھھھم ددرر حالل 
صحبت ددرر مورردد آآنن هھھھستيیم٬، خوددشش ررشتهھھایی ااست مثل سایر ررشتهھھهھھا که دداانشجو اازز 
ددووررهھھھی ليیسانس تا ددووررهھھھی ددکتراا ميیپذیردد وو اازز ططرفی ااددعاهھھھایی دداارردد وو هھھھم مفرووضاتی٬، به 

هھھھميین ددليیل نميیتواانن ووااقعيیت چنيین ررشتهھھایی رراا مورردد ترددید قراارر دداادد. 
ااین ااستادد فلسفه ددرر اادداامهھھی بحث خودد به موضوعع مطالعاتت بيینرشتهھھایی پرددااخت وو گفت: 
موضوعاتت مطالعاتت بيینرشتهھھایی ددرر کليیت آآنن مسائلی ااست که ددرر چاررچوبب یک ررشتهھھی 
تخصصی خاصص نميیتوااند مورردد برررسی قراارر گيیردد٬، ااشاررهه شد مثل جهھھانی شدنن٬، هھھھویت٬، 
گرمایش ززميین وو ... وو حتی ددرر ووااقعهھھی ١۱١۱ سپتامبر ٢۲٠۰٠۰١۱ جرمم هھھھم به مطالعاتت 
بيینرشتهھھایی سپرددهه شدهه ااست؛ یعنی اازز ررشتهھھی حقوقق گرفته وو به مطالعاتت بيینرشتهھھایی 
سپرددهه شد. گفته شد با توجه به ااینکه جرمم یک مسئلهیی فرهھھھنگی٬، ااقتصاددیی وو نژااددیی 
ااست باید به مطالعاتت بيینرشتهھھایی سپرددهه شودد وو ااین تغيیيیر جهھھت بهططورر ططبيیعی صوررتت 
گرفته ااست. بنابرااین مطالعاتت بيینرشتهھھایی تقریباً ميیتواانم ااددعا کنم که تمامم موضوعاتت رراا ددرر 

حالل ددرربرگيیریی ااست؛ بنابرااین یک تعرضی به قلمروو سایر علومم به لحاظظ موضوعی دداارردد. 
نکتهھھایی که ددکتر ررحمانيیانن بهددررستی ااشاررهه کرددند٬، ااین ااست که خودد ااین تخصصی وو 
شاخه شاخه شدنن علومم٬، منطقی ددااشته ااست وو ااآلنن نحوهھھھایی که مطالعاتت نوشتارریی ددرر 
حالل برررسی ااست هھھھمانن نحوهھھھی مطالعهھھایی بوددهه ااست که قبالً ددرر یونانن قدیم اانجامم 
ميیشدهه ااست. به یک تعبيیر هھھھمانن ااصطالحی که اازز قولل ددکتر پارریزیی باستانی به کارر برددند٬، 
ااقيیانوسساالعلمایی بوددند. بنابرااین٬، ااین تفکيیک یا تجزیه منطقی ددااشته ااست٬، وولی ااین 
ددووباررهه ددرر آآنن چيیزیی که ددرر مطالعاتت بيینرشتهھھایی به آآنن ااددغامم ميیگویند منطقی ددیگر دداارردد که با 

منطق آآغاززین آآنن متفاووتت ااست وو ما باید به آآنن توجه کنيیم. 



وویی سپس به ساختگشایی ٣۳ عنصر وو مؤلفهیی  Studies Interdisciplinary (مطالعاتت 
ميیانرشتهھھایی) پرددااخت وو توضيیح دداادد: مؤلفهیی ااوولل مربوطط به Inter ااست. ااین ووااژژهه ااینططورریی 
که ااخيیرااً ما کارر کرددیم٬، اازز خوددِ آآثارریی که ددرر مورردد Interdisciplinary نوشته شدهه ااست٬، سه 

نوعع ااررجاعع ااززInter  بيیروونن ميیآید. 
 ااووليین ااررجاعع٬، ااررجاعع به آآنن چيیزیی که محل وو موضوعع نزااعع ااست؛ مثالً موضوعی رراا تصورر 
کنيید که ددرر آآنن ووااحد هھھھم مسئلهیی ااقتصاددیی ااست وو هھھھم مسئلهیی تارریخی ااست وو هھھھم 
مسئلهیی جامعهھھشناسی ااست٬، Interdisciplinary ددرر ااینجا ميیآید وو موضوعع رراا اازز ااین 
ررشتهھھهھھا ميیگيیردد وو ميیگوید ددرر صالحيیت وو تخصص شما نيیست وو باید یک مطالعهھھی 
هھھھمهھھجانبه صوررتت بگيیردد. با فروو رریختن وو ددررهھھھم رریختن مرززهھھھایی سنتی ررشتهھھهھھا که ااشاررهه 
شد٬، ااووليین عنصر معنا پيیداا ميیکند؛ بنابرااین ااووليین معنایی ااررجاعع ااین ااست که تمامم تمرکز 
خودد رراا رروویی موضوعع مناززعه ميیگذاارردد؛ یعنی ااصالً با علومی که ددررگيیر هھھھستند کارریی نداارردد وو 
مورردد عالقهھھی آآنن نيیز نيیست. بهططورر مثالل ااگر شما مفهھھومم هھھھویت رراا ددرر نظر بگيیرید٬، هھھھویت 
هھھھم یک مفهھھومم جامعهھھشناسانه ااست وو هھھھم یک مفهھھومم تارریخی ااست وو حتی رروواانشناسانه 
نيیز هھھھست٬، ااین با ااین ررشتهھھهھھا کارریی نداارردد که تارریخ چه ميیگوید یا حتی خودد علم تارریخ چه 
ميیگوید. ممکن ااست اازز ددستاووررددهھھھایی آآنهھھا ااستفاددهه کند٬، وولی معتقد ااست ااین موضوعع به 
ددليیل گسترددگی وو ووسعتی که دداارردد فقط ميیتوااند ددرر چاررچوبب مطالعاتت ميیانرشتهھھایی مورردد 

بحث قراارر بگيیردد. 
 ااررجاعع ددوومم که خيیلی مطالعاتت ميیانرشتهھھایی به آآنن ميیناززدد٬، ااین ااقداامم بصيیرتهھھا ااست؛ یعنی 
هھھھر علمی مثل تارریخ وو جامعهھھشناسی یک بصيیرتی دداارردد مثل بصيیرتت جامعهھھشناسانه یا 
بصيیرتت تارریخی یا بصيیرتت ااقتصاددیی. اازز ططریق مطالعاتت ميیانرشتهھھایی که صوررتت ميیگيیردد یک 
ااددغامم بصيیرتتهھھھایی صوررتت ميیگيیردد که حاصل آآنن یک بصيیرتت جدیدیی ااست که کامالً متمایز٬، 
نو وو مطلقاً متفاووتت اازز سایر بصيیرتهھھا ااست. ااین ااددعایی ااست که ددرر مطالعاتت بيینرشتهھھایی وو اازز 

Inter ااستخرااجج ميیشودد. 
 موضوعع سومم که بازز ااررجاعع ددااددهه ااست به خودد ٬Inter، نتيیجهھھایی ااست که اازز ااین 
interaction ميیآید٬، نتيیجهھھایی که گرفته ميیشودد یک معرفتشناختی یا شناخت رراا توسعه 
ميیبخشد که ددرر پرتو اافکندنن به موضوعع مورردد مطالعه ددرر ااختيیارر هھھھيیچ دداانشی نميیتوااند قراارر 
گيیردد. بنابرااین قسمت ااوولل ااین ووااژژهه یعنی Inter آآنن٬، ٣۳ مؤلفه دداارردد که یکی «محل یا مکانن 
ددعواا»٬، ددوومم «ااددغامم بصيیرتهھھا» وو سومم نيیز آآنن چيیزیی ااست که ما به آآنن «پيیشرفت دداانش یا 

شناخت ميیگویيیم یا ددررکک قابل فهھھمتریی اازز دداانش یا موضوعع». 
عنصر ددوومم٬، خودد کلمهھھی disciplinary با خودد کلمهیی disciplin متفاووتت ااست وو کلمهھھی 
آآززااددیی ااست؛ یعنی disciplinary یک نوعع ااررتباطط به یک disciplin رراا نشانن ميیدهھھھد٬، وولی گفته 
نشدهه ااست کداامم disciplin منظورر ااست٬، ددرر آآنن حد وو مرززیی ووجودد نداارردد که اازز چه 
ددیسيیپليینی باید ااستفاددهه شودد وو ااین موضوعع مورردد مطالعه ااست که تعيیيینکنندهھھھی ااین 
ااست که من اازز چه ددیسيیپليینهھھایی ااستفاددهه کنم. ااگر موضوعع٬، موضوعع ااقتصاددیی ااست٬، 
ططبيیعتاً موضوعع علومم مرتبط با ااقتصادد یا نزددیک به ااقتصادد ااست. ااگر موضوعع سيیاسی ااست٬، 
وولی فرااتر اازز حدوودد علومم سيیاسی ااست٬، بهتبع آآنن ررشتهھھهھھایی که به ااستخداامم گرفته 

ميیشودد ررشتهھھایی متفاووتی ااست. 
عنصر آآخر کلمهھھی Studies ااست که ااین نيیز تصاددفی نيیامدهه وو آآگاهھھھانه آآمدهه ااست وو خوددشش 
ً ددرراازز دداارردد که بازز هھھھم به سالهھھایی پس اازز جنگ برميیگردددد. ددرر ووااقع ااووليین  تارریخی نسبتا
مطالعاتی که شرووعع ميیشودد مطالعاتت شوررووییشناسی بوددهه ااست که ضرووررتت ددااشته 



شرقق رراا یا شورروویی رراا بشناسند. یا بعد اازز آآنن مطالعاتت ررنسانس اایجادد ميیشودد که ررنسانس 
نيیز هھھھماننططورر که ددکتر ررحمانيیانن ااشاررهه ددااشتند٬، اازز نظر مطالعاتت بيینرشتهھھایی فرااتر اازز 
حوززهھھھی تارریخ ااست؛ بنابرااین مطالعاتی باید ررااجع به آآنن صوررتت بگيیردد که فرااتر اازز ررشتهھھی 
تارریخ باشد. بعدهھھھا ااین تغيیيیر جهھھت به سمت گرووهھھھهھھایی فرهھھھنگی ميیدهھھھد. گرووهھھھهھھایی 
فرهھھھنگی مثل ززنانن٬، اافریقایی یا هھھھميین ااآلنن ددرر ااکثر دداانشگاهھھھهھھایی ددنيیا بخشی ااست به نامم 
مطالعاتت خاووررميیانهھھایی یا مطالعاتت ااسالمی. بنابرااین ااصطالحح مطالعاتت رراا ددرر بيینرشتهھھایی 
گفته ميیشودد که نميیتواانن به علومم سنتی ااططالقق کردد. من تأکيید ميیکنم بر ااین علومم سنتی٬، 
به خاططر ااینکه بازز هھھھم ميیبيینيیم که خودد سنت یا مدررنيیته یا حتی مدررنن٬، مفاهھھھيیم نسبی 
هھھھستند. ددکتر ررحمانيیانن بهددررستی ااشاررهه کرددند که تمامم ررشتهھھهھھایی علومم اانسانی 
ررشتهھھهھھایی مدررنن هھھھستند٬، وولی براایی Interdisciplinary Studies ررشتهھھهھھایی سنتی 
محسوبب ميیشوند. به ددليیل ااینکه خوددشانن رراا ددرر مقایسه با ررشتهھھهھھایی چونن تارریخ وو 
جامعهھھشناسی مدررنن میدداانند٬، ااززااینرروو آآنهھھا رراا ررشتهھھهھھایی سنتی محسوبب ميیکنند وو آآنچه 
که مدررنن ميیداانند ررشتهھھی مطالعاتت ميیانرشتهھھایی ااست. بنابرااین معتقدند که ااین مطالعاتت 

رراا نميیتواانن به ررشتهھھهھھایی سنتی ااططالقق کردد؛ چرااکه ااین علومم خصلت جهھھانی ددااررند. 
وویی ددرر اادداامه به ددوو خصلت ددرر ووااژژهھھھی Studies (مطالعاتت) پرددااخت وو گفت: ووقتی ما اازز تارریخ 
یا علومم ااجتماعی صحبت ميیکنيیم عليیرغم ااختالفاتت محلی که ممکن ااست ووجودد ددااشته 
باشد -بنا بر تعریف ددرر حوززههیی فلسفه- ددرر غربب دداارراایی ددوو خصلت ااست: یکی «عامم بوددنن» 
وو ددیگریی «ضروورریی بوددنن». عامم بوددنن یا جهھھاننشمولل بوددنن یعنی خصلت جهھھانی ددااشته 
باشد وو ددرر هھھھمه جا معتبر باشد. ضروورریی بوددنن نيیز یعنی ااگر ما آآنن خصلت رراا اازز آآنن بگيیریم اازز 
ضرووررتت بيیفتد؛ یعنی تعریفش به آآنن عنصریی باشد که ما اارراائه ميیدهھھھيیم. به هھھھميین ددليیل 
ميیگویند چيیزیی به نامم History studies یا Biology studies نداارریم؛ ززیراا آآنهھھا خوددشانن ررشته 

هھھھستند٬، بنابرااین نميیتواانن studies رراا به آآنن چسباند. 
ااوو اادداامه دداادد: به هھھھميین ددالیل ذذکر کرددند که چراا کلمهھھی مطالعاتت رراا به کارر گرفتهھھاند٬، ااوولل 
ااینکه خودد مطالعاتت ددرر حالت جمع٬، ناظظر بر یک نوعع مطالعه بر موضوعع نيیست٬، ناظظر بر 
مطالعاتت مختلفی بر یک موضوعع ااست. بنابرااین بر خودد کلمهھھی علومم یک نقد بنيیاددیی وو 
چالشی ددرر موااجهھھهھھی با سایر علومم دداارردد؛ یعنی مطالعهھھی تارریخی که شما اانجامم ميیدهھھھيید 
یک مطالعهھھی ناقص ااست٬، باید مطالعاتت اانجامم دداادد یا مطالعاتت جامعهھھشناسی که اانجامم 

ميیدهھھھيید یک مطالعهھھی ناقص ااست باید مطالعاتت صوررتت بگيیردد. 
 Interdisciplinary ااوو گفت: با ااین توضيیحاتی که اارراائه شد٬، تفاووتت بيین علومی که اازز نظر
Studies به آآنن علومم سنتی یا علومم نهھھاددینهشدهه٬، گفته ميیشودد با مطالعاتت ميیانرشتهھھایی ددرر 
چند محورر قابل تلخيیص ااست. یکی ااینکه علومم ااددعا ددااررند که ووااجد خصلت جهھھانی هھھھستند 
وو به ددنبالل یک کليیت وو جهھھاننشموليیتی هھھھستند؛ بنابرااین عامم وو جهھھانی بوددنن وو نيیز ضروورریی 
بوددنن خصلت علم ااست ددررحالیکه مطالعاتت بيینرشتهھھایی بههھھھيیچووجه چنيین ااددعایی نداارردد؛ 
یعنی مطالعاتت بيینرشتهھھایی ااددعایی علم بوددنن رراا نداارردد٬، موضوعع خاصی رراا اانتخابب ميیکند وو 
مورردد مطالعه قراارر ميیدهھھھد؛ مثالً «جرمم» بعد اازز سپتامبر ٢۲٠۰٠۰١۱ وو حاصل نتایج وو ددستاووررددهھھھایی 
مطالعاتت رراا هھھھم مربوطط به هھھھمانن ددووررهه ميیدااند؛ بنابرااین نميیگوید فرضاً تعریف علمی جرمم ااین 

ااست وو غيیر اازز ااین نيیست٬، ااین ااددعا رراا اازز خودد سلب ميیکند. 
ددوومم ااینکه هھھھر علمی ررووشش یا ررووشهھھایی خاصص خوددشش رراا دداارردد؛ وولی ددرر مطالعاتت بيینرشتهھھایی 
یک ررووشش خاصی ووجودد نداارردد٬، آآميیزهھھھایی اازز ررووشهھھا ااست که ااین آآميیزهھھھایی اازز ررووشهھھا نيیز 



ً موضوعع به رروواانشناسی نزددیکتر  بستگی دداارردد به موضوعی که اانتخابب ميیشودد٬، ااگر فرضا
باشد ررووشهھھایی رروواانشناسانه بيیشتر به کارر گرفته ميیشودد. 

سومم ااینکه علومم ددرر پی توليید معرفت٬، مفاهھھھيیم وو تئورریهھھا ددرر ددااخل ررشتهھھی خوددشانن 
هھھھستند؛ وولی ررشتهھھی مطالعاتت ميیانرشتهھھایی معتقد ااست که ددرر حالل توليید معرفت جدید 
ااست؛ یعنی هھھھر مطالعهھھایی که ميیکند منجر به دداانش جدید٬، مفاهھھھيیم نو وو توسعهھھی 
شناخت ميیشودد٬، بهنحوییکه اازز قبل بههھھھيیچووجه سابقهھھایی ندااشته ااست وو یک ططرحح نویی 

ددرر حالل اافکندهه شدنن ااست. 
چهھھاررميین تفاووتت علومم با مطالعاتت بيینرشتهھھایی ااین ااست که علومم مستقل هھھھستند؛ وولی 
مطالعاتت ميیانرشتهھھایی وواابسته هھھھستند٬، وواابسته به علومم؛ یعنی براایی هھھھر علمی که 

موضوعی رراا مورردد مطالعه قراارر ميیدهھھھد به کارر گرفته ميیشودد. 
ااین محقق فلسفه وو مطالعاتت ميیانرشتهھھایی اافزوودد: با ااین گزااررشش بسيیارر مختصریی که اازز 
تارریخچهھھی بيینرشتهھھایی٬، موضوعاتت بيینرشتهھھایی٬، عناصر وو مؤلفههھھھایی مطالعاتت بيینرشتهھھایی وو 
تفاووتش با مطالعاتت چندررشتهھھایی اارراائه شد٬، تنهھھا یک ددررآآمد ااووليیهھھایی محسوبب ميیشودد؛ ززیراا 
گسترددگی دداارردد وو با حوززهھھھهھھایی ووسيیع ددرر ٨۸٠۰٠۰ دداانشگاهه٬، ااین ررشته ددرر حالل تدرریس شدنن 

ااست. 
حاال پرسش ااساسی که اازز ااین سربرميیآوورردد٬، ااین ااست که ما اازز چه چيیزیی ددرر حالل صحبت 
هھھھستيیم وو قراارر ااست رراابطهھھی خوددمانن رراا با چه چيیزیی حل کنيیم؟ یک ززمانی ااست که ما ددرر 
حالل صحبت اازز یک موضوعع هھھھستيیم وو ميیتواانيیم بفهھھميیم که ااین موضوعع اازز دداامنه وو گسترهھھھی 
ررشتهھھی خوددمانن فرااتر ااست؛ بنابرااین نيیازز دداارریم که اازز ررشتهھھهھھایی ددیگر کمک بگيیریم٬، ااین نيیز 
ً ددرر حوززهھھھی تارریخ ميیگویيیم علومم کمکی تارریخ٬، یا حتی ددرر  سابقه ددااشته ااست؛ مثال
مطالعاتت چندررشتهھھایی بيیشتر به نظر ميیآید که منطق ددااشته ااست تا مطالعاتت بيینرشتهھھایی. 
ووقتی ما دداانستيیم که ددرر حالل صحبت اازز چه چيیزیی هھھھستيیم٬، رراابطه وو نسبت خوددمانن رراا 

ميیتواانيیم با آآنن مسئلهاایی که ددرر حالل صحبت هھھھستيیم بهھھتر توضيیح ددهھھھيیم. 
حسيین مصباحيیانن ددرر اادداامهیی نشست به بيیانن پيیشنهھھاددااتت خودد پرددااخت وو عنواانن ددااشت: 
ااووليین وو ضروورریترین چيیزیی که ددرر تعيیيین رراابطه وو نسبت علومم٬، علومی که به آآنن متعلق 
هھھھستيیم وو به تعبيیر هھھھایدگر ددرر مورردد ما ااهھھھلفلسفه٬، علم فلسفه یا علم تارریخ وو نيیز هھھھر علم 
ددیگریی با ااین مطالعاتت بيینرشتهھھایی٬، ااین ااست که مطالعاتت بيینرشتهھھایی رراا بشناسيیم. ووقتی 
ما بهططورر مثالل ررااجع به رراابطه وو نسبت فلسفه وو تارریخ صحبت ميیکنيیم٬، بحث ررووشنتر ااست؛ 
وولی ووقتی ررااجع به رراابطه وو نسبت ررشتهھھی خوددمانن با مطالعاتت بيینرشتهھھایی صحبت 
ميیکنيیم٬، موضوعع هھھھنوزز تطبيیق نشدهه ااست٬، ما یا اازز موضوعع ددرر حالل صحبت هھھھستيیم یا اازز یک 

ررشتهھھایی مثل ررشتهھھی تارریخ٬، ااین ددوو با یکدیگر کامالً متفاووتت ااست. 
ددووميین نکتهھھایی که به نظر من ضرووررتت دداارردد٬، پایی فشرددنن بر شخصيیت وو هھھھویت ررشتهھھایی 
ااست که به آآنن وواابسته هھھھستيیم٬، بهعباررتتددیگر٬، ضرووررتت شناخت ررشتهھھی خوددمانن. یکی اازز 
دداانشجویانن ددرر مقطع ددکتریی ااعترااضض کرددهه بودد که ااستادد وواارردد کالسس شدهه وو اازز ما پرسيیدهه 
ااست فلسفه چيیست؟ وو ررنجيیدهه بودد که چراا ااستادد اازز ما دداانشجویانن ددکتریی پرسيیدهه ااست 
که فلسفه چيیست. من به ااوو گفتم که ااین پرسش اازز فلسفه یا پرسش اازز چيیستی هھھھر 
معرفت ااصوالً جدیترین وو مزااحمترین پرسش هھھھر ررشتهھھایی بوددهه که ااتفاقاً بزررگانن هھھھر ررشته رراا 
ددررگيیر خودد کرددهه ااست؛ بنابرااین پرسش اازز فلسفه مهھھمترین پرسشی ااست که هھھھموااررهه 
براایی فيیلسوفانن مطرحح بوددهه وو اازز ططریق پرتو اافکندنن بر آآنن پرسش٬، اافقهھھایی تاززهه گشوددهه شدهه 

ااست. 



سوميین پيیشنهھھادد یا ططرحح بحثی که ميیخوااهھھھم ددااشته باشم ااین ااست که ااصوالً یک تغيیيیر 
جهھھتی الززمم ااست؛ بهططورر مثالل ووقتی من اازز فلسفه وو مطالعاتت بيینرشتهھھایی صحبت کنم 
مثل ااین ااست که من اازز فلسفه وو تارریخ صحبت کنم؛ یعنی رراابطه وو نسبت بيین ددوو معرفت؛ 
وولی ااگر من اازز فلسفه وو موضوعاتت مطالعاتت بيینرشتهھھایی صحبت کنم٬، بحث ررووشنتر 
ميیشودد٬، ااین موضوعی که اازز ااندااززهھھھی فلسفه بزررگتر ااست٬، فلسفه ميیخوااهھھھد با آآنن چه کارر 
کند؟ ميیخوااهھھھد ووااگذاارر کند یا ااستخداامم کند وو پرتو علومم ددیگر رراا اازز ددست ندهھھھد. بنابرااین به 
نظر من یک تغيیيیر جهھھت الززمم ااست ااتفاقق بيیفتد٬، مگر ااینکه ما بخوااهھھھيیم رراابطهھھی علم وو 
تارریخ٬، علم وو فلسفه٬، علم وو جامعهھھشناسی رراا با هھھھم بسنجيیم که ددرر آآنن صوررتت متفاووتت 

خوااهھھھد بودد. 
چهھھاررميین وو مهھھمترین بخش٬، ددررااندااختن جنگ وو نزااعع بيین ررشتهھھهھھا ااست. جنگ وو نزااعع بيین 
ررشتهھھهھھا به نظر من ضروورریترین چيیزیی ااست که ميیتوااند ووجودد ددااشته باشد. ما هھھھمکارریی نيیازز 
نداارریم٬، ما جنگ ميیخوااهھھھيیم٬، جنگ بيین ررشتهھھهھھا باید ددرربگيیردد براایی ااینکه اازز تخدیش بيین 
حوززهھھھهھھا جلوگيیریی شودد وو تارریخداانن بدااند تارریخ چيیست٬، فلسفهھھداانن بدااند فلسفه چيیست٬، 
حد وو ثغورر ررشتهھھهھھایی خودد رراا بشناسند وو ددرر آآنن صوررتت ااست که هھھھمکارریی ميیتوااند صوررتت 
بگيیردد. بنابرااین آآنچه که به نظر من ااهھھھميیت دداارردد٬، خودد جداالل وو نزااعع ررشتهھھایی ااست٬، نزااعع 

براایی به ررسميیت شناختن خودد ررشته ااست. 
ددرر آآخرین کتابب کانت که کمتر هھھھم به آآنن توجه شدهه ااست کلمهھھی نزااعع ددرر آآنن به کارر ررفته 
ااست وو نزااعع هھھھم ميیداانم ددرر فلسفهیی ااعتقاددیی کانت ااهھھھميیت بنيیاددیی دداارردد. ددرر فلسفهیی 
کانت بدوونن نزااعع ذذهھھھن فردد نميیتوااند فعاليیت کند. ااستداللل کرددنن٬، ززااددهھھھی کشاکشهھھا وو 
نزااعهھھایی ااست که ددرر ذذهھھھن ووجودد دداارردد. خودد ااستداللل هھھھم نميیتوااند ما رراا اازز تناززعاتت ررهھھھا کند٬، 
بلکه آآنهھھا رراا رریشهھھدااررتر ميیکند وو ااغلب پاسخهھھایی معنادداارریی که ما به ززندگی ميیدهھھھيیم که آآیا 
مثالً خداا ووجودد دداارردد یا نداارردد٬، من بعد اازز مرگگ چه ميیشومم وو غيیرهه٬، پرسشهھھایی عقالنی 
ددررستی ددااررند وو ااین نزااعهھھا اادداامه دداارردد. ااین نوعع نزااعهھھا هھھھمچنانن اادداامه دداارردد٬، نزااعع اازز ااین سطح 
که تمامم شودد نزااعهھھایی معرفتی رراا ددرر بيین قوهھھھی شناخت وو قوهھھھی ااميیالل دداارریم وو ااین 
نسبت تأليیفهھھی بيین آآنهھھا ااست که شراایط ددااوورریی رراا فرااهھھھم ميیکند وو اازز ااین هھھھم بگذرریم وواارردد 
قلمروو عملی ميیشودد. پرسشهھھایی که ددرر حوززهھھھی عمل مطرحح ميیشودد مثالً من بهنحویی 

ررااددیکالی آآززاادد هھھھستم٬، وولی بازز هھھھم باید یک هھھھنجاررهھھھایی قانونی وو ااخالقی رراا ررعایت کنم. 
 بنابرااین٬، ااین نزااعهھھا هھھھموااررهه ووجودد دداارردد. چيیزیی که ااهھھھميیت بنيیاددین ددرر نزااعع کانتی دداارردد ااین 
ااست که نزااعع قراارر ااست به صلح بيینجامد٬، نزااعع قراارر نيیست که هھھھموااررهه بهعنواانن نزااعع باقی 
بماند. به هھھھميین ددليیل اازز ززمانی که کتابب کانت نوشته ميیشودد٬، کتابهھھایی ددیگریی ددرر هھھھميین 
ررااستا نوشته ميیشودد که کتابب ااخيیریی که ددرر حوززههیی مکتب اانتقاددیی فراانکفوررتت نسل سومم 
آآنن نوشته شدهه ااست که بازز هھھھم جدلل ااست٬، جدلل ااست براایی به ررسميیت شناخته شدنن. 
من باید جداالل کنم براایی ااینکه مراا ددیگریی به ررسميیت بشناسد. ااین جداالل یا نزااعع براایی 
ررشتهھھهھھا ضروورریی ااست وو فقط براایی ررشتهھھهھھا نيیست ددرر هھھھمهھھی حوززهھھھهھھا ااست. به قولل نيیچه 
براایی ددووستی کرددنن باید ددشمنی ووررززید٬، تعبيیرشش ااین ااست که ددووست من چگونه حق دداارردد 
که چيیزیی غيیر اازز ستاررهھھھی من باشد٬، ااگر ستاررهھھھی من نباشد من با ااوو نزااعع ميیکنم تا وویی 

تبدیل به ستاررهھھھی من شودد؛ بنابرااین منطق نزااعع٬، صلح ااست.


